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הרשמי:  בשם  נודעת  העבריים  קהילת 
 .African Hebrew Israelite Community
בני הקהילה בארץ נקראים קהילת העבריים 
הישראלים, ולקהילה סניפים נוספים ברחבי 

העולם.

הקמת הקהילה 
חזון  הוא  העבריים  קהילת  להקמת  הרקע 
ב־1966.  קרטר  בן  האמריקני  שחווה  רוחני 
ואמר  גבריאל  המלאך  אליו  נגלה  זה  בחזיון 
מעבדות  עמו  את  להוביל  העת  שהגיעה  לו 
המובטחת.  בארץ  לחירות  בארצות־הברית, 
קבוצת  עם  בתחילה  חזונו  את  חלק  קרטר 
המכונה  בשיקגו  עברית  במחנה  מאמינים, 
"Abeta Hebrew Camp". קהילה זו רואה 
עצמה חלק מעם ישראל המקראי אשר הוגלה 
למדינות באפריקה בתקופת חורבן בית שני.

דרשות  לשאת  קרטר  החל  החיזיון  בעקבות 
פן  נשאו  אלו  דרשות  אחיו.  בפני  מעוררות 
כמו  בתנ"ך,  המקורות  על  והסתמכו  דתי 
שנות   400 לאחר  כי  לאברהם  ה'  הבטחת 

עבדות ייצאו לחרות וישובו לארץ. דרשותיו 
כהכנה  אחריו.  נהו  ורבים  לבבות  חצבו 
לעלייה לארץ עזבו קרטר וכ־350 ממאמיניו 
שבמערב  ליבריה  אל  ארצות־הברית  את 
מטרת  מעבר.  מחנה  ששימשה  אפריקה, 
השהייה במחנה המעבר הייתה לטהר רוחנית 
שדבקו  הרעות  התכונות  מכל  הקבוצה  את 
בהם בתקופת העבדות והגלות, כשלב מקדים 

לחיים החדשים בארץ ישראל.

שנתיים  במשך  הקבוצה  בני  שהו  בליבריה 
ובקיום  התודעתי  בשינוי  החלו  שם  וחצי, 
אורח חיים רוחני שמרני ואימוץ הרגלי תזונה 
מאוד  קשה  הייתה  זו  תקופה  טבעוניים. 
מקורות  חוסר  החם,  האקלים  בשל  לקבוצה 
רבים  עזבו  זו  בתקופה  ועוד.  מזיקים  מים, 
בתום תקופה  וחזרו לאמריקה,  את הקבוצה 
לעלות  הקבוצה  מבני  ראשונים  החלו  זו 
עמי  בן  לארץ  הגיע  ב־1968  ישראל.  לארץ 
הקהילה  מחלוצי  אחד  בליווי  ישראל  בן 
עלו   1971-1969 השנים  ובין  חזקיהו,  בשם 
הקבוצות החלוציות של הקהילה שמנו 109 
איש והתיישבו בערד. בהמשך הגיעו קבוצות 
הממשלה  מוסדות  על־ידי  ששוכנו  נוספות 
אשרות  על־סמך  רמון,  ובמצפה  בדימונה 
רוב  חודשים.  לשלושה  להם  שניתנו  זמניות 
בני הקהילה שוכנו בדימונה במבנה של מרכז 
הוקמו  זה  במקום  בעיר.  הנטוש  הקליטה 

מרפאות פרטיות ובית ספר מאולתר.

"יהודי"  ועל־פיו  חוק השבות,  שונה  ב־1970 
שהתגייר,  או  יהודיה  לאם  שנולד  "מי  הוא 
זו,  קביעה  בשל  אחרת".  דת  בן  אינו  והוא 
ומשעה שהתברר כי בני הקהילה אינם יהודים 
על־פי ההלכה וכי אינם מעוניינים להתגייר, 
ואף הגעתם לארץ היא למטרת מגורי קבע 
אליהם  השלטונות  יחס  החל   - ביקור  ולא 
להשתנות. בדיונים שנערכו בממשלה עלתה 
הצעה שלא לחדש את אשרות התייר של בני 

פתיחה

בן עמי בן ישראל )צילום: אורי אורחוף(
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ולהכריז  בארץ,  לגור  החלו  שכבר  הקהילה 
עליהם שוהים בלתי חוקיים.

בני הקהילה פתחו במאבק גלוי נגד המדיניות 
של  הצפויה  הגעתם  על  והודיעו  החדשה, 
שהגיעו  הקבוצה  חברי  נוספים.  קבוצה  בני 
בין  אקטיבית,  בצורה  לגירוש  התנגדו  לארץ 
מארצות־ מסמכיהם  השמדת  על־ידי  השאר 
האמריקנית.  אזרחותם  על  וויתור  הברית 
באוקטובר 1971 גורשו מישראל קבוצה של 
הקהילה  מבני  נוספת  ומשפחה  חברים,   21
 ,1978 באוגוסט  בישראל.  נחיתתם  עם  מיד 
בעקבות בקשתו של יעקב ז'אק אמיר שהיה 
ראש עיריית דימונה, הקים שר הפנים יוסף 
שתבחן  גלס  דוד  ח"כ  בראשות  ועדה  בורג 
את נושא מעמדם של בני הקהילה. הוועדה 
הוגשו   1980 וביוני  התכנסה במשך שנתיים 
המלצותיה. מסקנות הוועדה היו כי הקהילה 
ולפיכך  ישראל,  למדינת  סכנה  מהווה  אינה 
מוכר  מעמד  להם  להעניק  ויש  לגרשם  אין 

ולהקצות מקום מיוחד ליישובם.

הסדרת מעמדם של בני 
הקהילה בישראל

נציגי  בהשתתפות  ועדה  התכנסה  ב־1990 
ונציגי  נציגי משרד הפנים  קהילת העבריים, 
במטרה  בישראל,  האמריקנית  הקונסוליה 
העבריים  קהילת  מעמד  הסדר  את  לסכם 
קידום  על  הוסכם  זו  בוועדה  בישראל. 
מעמדם של חברי הקהילה, שעל־פי ההסכם 
הראשון,  בשלב  בשלבים.  יתבצע  שגובש 
יקבלו חברי הקהילה אשרות תייר עם רישיון 
יינתן  ב־1991(  )שהחל  השני  בשלב  עבודה. 
לבני הקהילה מעמד של תושב ארעי לפרק 

לשלוש  יחודש  ובסופו  שנים,  חמש  של  זמן 
שנים נוספות.

2003 העניק שר הפנים אברהם פורז  בסוף 
קבע  תושב  של  מעמד  הקבוצה  חברי  לכל 
המקנה  להם זכויות ככל אזרח ישראלי, למעט 
דרכון והזכות לבחור ולהיבחר לכנסת. כמו כן 

ניתן לבני הקהילה פטור משירות צבאי.

הקהילה  בני  ראשוני  החלו  מ־2010  החל 
שר  קבע  וב־2013  מלאה,  אזרחות  לקבל 
הפנים גדעון סער כי בני הקהילה המתגייסים 

לצה"ל יקבלו אזרחות ישראלית מלאה.

קיבוץ שומרי השלום
ישראל  מקרקעי  מנהל  הוציא   2002 בסוף 
מכרז לבניית שכונה לחברי הקבוצה במזרח 
בדימונה  הקהילה  הוכרה  ב־2006  דימונה. 

כקיבוץ עירוני.

בשנים הקרובות ייבנה כפר קהילתי שיתופי 
בקרבת  הנמצא  שטח  על  הקהילה  בני  של 
יכיל  המוצע  החדש  הכפר  דימונה.  היישוב 
ציבור  מבני  דיור,  יחידות  מ־300  למעלה 
ותרבות ואטרקציות תיירותיות. בנוסף, ייבנו 
חדיש  מבקרים  מרכז  הארחה,  בית  בכפר 

ומוזאון.

בן עמי בן ישראל ובני ביטון ראש עיריית דימונה במעמד קבלת 
האזרחות )צילום: באדיבות עיריית דימונה(
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מוסדות הקהילה
לבני קהילת העבריים מוסדות שונים בכפר 
הקהילה  בני  לכל  מענה  הנותנים  השלום, 

במגוון תחומים:

לתלמידי  צהריים  ארוחת  מספק  אוכל:  חדר 
בית הספר, ומשמש גם לפגישות, לפעילויות 

חברתיות ולאירוח מבקרים.

מציעה את רוב המצרכים היום־ חנות העם: 
כמו:  הקהילה.  לתושבי  החיוניים  יומיים 
פירות וירקות, מים ומשקאות קלים, קטניות 

ודגנים, חטיפים טבעוניים ועוד.

גישה  הקהילה  לחברי  מספקת  מתפרה: 
למכונות תפירה תעשייתיות. צוות המתפרה 
מסייע לנשות הקהילה ללמוד תפירה, ולהכין 

בגדים לבני המשפחה.

קיים  זו  במרפאה  נצחיים:  חיים  מרפאת 
שירותי  המציע  הוליסטי,  בריאות  מתקן 
עיסויים,  כמו  רבים  חיוניים  אישיים  טיפול 

אירידולוגיה, רפלקסולוגיה ועוד.

לידה  כמרכז  משמשת  מרפאת "בית החיים": 
טבעי לבנות הקהילה, ללא שימוש בתרופות 
או ניתוחים פולשניים. תוכנית הטיפול אחרי 
לידה כוללת תקופת התאוששות ומנוחה לאם, 
בניקיונות,  לעזרה  דואג  המרפאה  כשצוות 

בכביסה ובבישול עד להחלמת היולדת.

בית המועד: מרכז התכנסויות המשמש מבנה 
מקיימים  במרכז  בקהילה.  מרכזי  לאיסוף 
פורומים,  שבת,  תפילות  שיעורים,  פגישות, 

פעילויות חברתיות, תצוגות ומצגות.

שבו  המקום  גודל:  על־שם  מוזיקה  סטודיו 
לומדים בני הקהילה לשיר ולנגן בכלי נגינה 
ליצירת  כמקום  גם  משמש  המקום  שונים. 

שירי גאולה.

כושר,  חדר  המרכז  במתחם  בריאות:  מרכז 
משקאות  ובר  וג'קוזי  עיסוי  חדר  ובו  ספא 

טבעיים.

נוחים  חדרים  מספק  אחי־בא:  אורחים  בית 
וארוחות למבקרים ולאורחים. כמו כן משמש 

לישיבות ולקבלת קהל ללא תיאום.

מאפייה  הקהילה  מציעה  אלה  לכל  בנוסף 
טבעונית, גלידריה, ספרייה קהילתית, סטודיו 
אורגנית  חקלאית  חווה  אפריקאי,  למחול 

וסטודיו להקלטות.

תעסוקה
חלק מבני הקהילה עובדים בעבודות שונות 
הקהילה.  ובמוסדות  השלום  כפר  בתוך 
ולכן  לכולם,  עבודה  די  אין  אלה  במקומות 
בערים  לקהילה  מחוץ  לעבוד  יוצאים  רבים 
וכעצמאים.  כשכירים  הקרובים  וביישובים 
שונים  עסק  בתי  מפעילות  רבות  משפחות 
בסיסיים  ושירותים  מוצרים  המציעים 

לתושבים ולאורחי הכפר.
גלידריה בכפר השלום )צילום: בועז בן גמליאל(
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מוזיקליים  והרכבים  זמרים  גם  לקהילה 
ברחבי  המופיעים  ומפורסמים  איכותיים 
הארץ ובעולם, בהם: להקת "שליחי הנשמה", 

להקת "עדן" ועוד.

חינוך
כל עוד לא הוכרו קהילת העבריים כתושבים 
לילדי הקהילה בית ספר. באותה  - לא היה 
ספר  בית  הקהילה  חברי  הקימו  תקופה 
מבני  ומורות  מורים  לימדו  שבו  מאולתר, 
ב־1993  פורמלית.  הכשרה  ללא  הקהילה 
ילדי  לחינוך  "אחווה"  הספר  בית  הוקם 
הקהילה בפיקוח משרד החינוך. בבית הספר 
לומדים כ־600 תלמידים מכיתה א' ועד י"ב, 
והשיעורים מועברים בשפה העברית על־ידי 
רבים  מורים  המונה  מקצועי  הוראה  צוות 
בבית  לימודים  יום  הקהילה.  מבני  שאינם 

הספר נפתח באמירת "שמע ישראל" ועשרת 
יחד עם אמירת  הדברות על־ידי התלמידים, 

שבחים נוספים לאל ושירת המנון המדינה.

בצבע  מצוינת  הספר  בבית  גיל  שכבת  כל 
חטיבת  כחול,   - היסודי  תלמידי  אחיד:  בגד 
ירוק.   - התיכון  ותלמידי  בורדו,   - הביניים 
החופשות והדרישות הלימודיות בבית הספר 
בתוספת  הממלכתי,  שבחינוך  לאלה  זהות 

תכנים ייחודיים לקהילה. 

ארץ,  לדרך  תלמידיו  את  מחנך  הספר  בית 
אלוהים,  של  למצוותיו  ומחויבות  למסירות 
לראיית והכרת הטוב ולחיזוק הקשר הרוחני 

של בני הקהילה עמו.

פעילויות הווי קהילתית
ִּבְרָנָנה"  ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְּבִשְׂמָחה  ה'  ֶאת  "ִעְבדּו 
)תהילים ק(. פסוק זה מבטא את אורח החיים 
יש  השנה  במשך  העבריים.  קהילת  בני  של 
המותאמות  ומגוונות  רבות  הווי  פעילויות 
לכל בני הקהילה. לשמחה ולגיבוש הקהילתי 
ניתנת תשומת לב רבה, והם מהיסודות שבהם 

דוגלת הקהילה.

כמו  קהילתיים  ריקודים  כוללות  הפעילויות 
"ריקוד הארץ" המבטא שבח והודיה לבורא, 
חג  בעונת  הקהילה  בני  כל  רוקדים  שאותו 
העם",  ראשי  "נשף  כמו  נשפים  השבועות; 
מצוינות  מציינים  שבהם  ועוד,  העם"  "נשף 
הצנועים  האנשים  את  וכן  הבידור,  בתחום 
מאחורי  בנאמנות  מלאכתם  את  העושים 
כמו:  שונים  ופורומים  כנסים  הקלעים; 
"פורום מצב העולם" שאליו מגיעים אורחים 
מכל העולם כדי לדון על נושאים משפיעים 
הקדושה"  ירושלים  סופרי  "כנס  וחשובים; 
שאליו מגיעים אנשי רוח, סופרים, משוררים, 
פילוסופים, היסטוריונים ומנהיגים פוליטיים 

צילום: משרד ההסברה קהילת העבריים

תלמידות בית ספר אחווה )צילום: אתר קהילת העבריים(
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ואזרחיים מכל תחומי החברה להציג סוגיות 
ועידות  האנושות;  של  להתפתחותה  ביחס 
ונוער".  אחיות  אחים,  "ועידות  כמו:  שונות 
וכוללות  כשבוע,  לרוב  נמשכות  אלו  ועידות 
פורומים חינוכיים, מסיבות ונשפים, פעילויות 
מתקיים  הוועידה  במהלך  וחברה.  ספורט 
כנס מיוחד המציג ומדגיש את הישגיהם של 
הישויות והמוסדות השונים בקהילה במהלך 
אלו,  לפעילויות  בנוסף  שחלפה.  השנה 
מתקיימים במשך השנה החל מחודש מארס 
אירועי  שונות,  ותחרויות  ספורט  אירועי 
שחמט  טורניר  קלפים,  משחקי  אתלטיקה, 

ועוד.

טקסים קהילתיים

לקהילה טקסים שונים בעלי משמעות רבה.

טקס חידוש הנדרים
מדי שנה בחודש השביעי מתקיים טקס לכל 
בני הקהילה, המציין את הברית עם הבורא 

ואת נכונות הקהילה להמשיך ולשרת אותו.

על־פי  השה".  "חתונת  גם  נקרא  זה  טקס 
שתי  יש  חייו  במהלך  אדם  לכל  האמונה, 
ה"רועה"  אספקט  ושה.  רועה   - מציאויות 
מבטא את האחריות שיש לו כלפי הכפופים 
לאדם  שיש  הכפיפות  את  מבטא  "שה"  לו. 
כלפי מי שמעליו. דוגמאות ל"רועה ושה" הן: 
הורים וילדים, מורה ותלמידים, מנהיג ועמו, 
ועוד. בטקס חידוש הנדרים היה בן עמי בן 
הטקס  את  מציין  הקהילה,  מנהיג  ישראל, 
כרועה  מכן  ולאחר  לבורא,  הכפוף  כשה 

המנהיג את קהילתו.

קורס וטקס התבגרות
של  מעברם  את  בקהילה  מסמן  זה  אירוע 
ההשתתפות  לבגרות.  מנערות  הנוער  בני 
בהתאמה  ההורים  בהסכמת  מותנית  בקורס 
זה  קורס  ובמהלך  הנער/ה,  של  לבגרותו/ה 
בני הנוער עוברים תקופה ארוכה של הכנה, 
למידה, וייעוץ המכינים אותם לחיי הבגרות. 
ובו  מכובד,  טקס  מתקיים  הקורס  בסיום 
מציגים הכוהנים את הבוגרים החדשים בפני 

הקהילה.

צילום: אורי אורחוף

טקס התבגרות )צילום: אתר קהילת העבריים(
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דמוגרפיה
כ־4,500  בישראל  מתגוררים  ל־2019  נכון 
איש מבני הקהילה. היישובים בהם מתרכזת 
בני הקהילה הם: דימונה, מצפה רמון, ערד, 

ירוחם, טבריה ותל־אביב.

הילודה בקרב קהילת  עם השנים צנח אחוז 
שהפכו  הצעירים,  הקהילה  בני  העבריים. 
ובתרבות  החיים  באורח  ומעורים  חשופים 
להינשא  העדיפו  המודרנית,  הישראלית 
גם  נשים.  לכמה  ולא  בלבד  אחת  לאישה 
יוקר המחיה השפיע על נתון זה, כשהתופעה 

כונתה בשם "המשפחה המתכווצת".

הצטרפות לקהילה
שירצה  אדם  לכל  פתוחה  העבריים  קהילת 
פחות  מחו"ל,  בשונה  כיום,  אליה.  להצטרף 

בשל  בארץ  לקהילה  מצטרפים  אנשים 
הפנים  משרד  עם  הבירוקרטיים  הקשיים 
בישראל. המצטרפים החדשים נדרשים לבצע 
לקהילה  אותם  המכין  מקדים,  רוחני  טיהור 
החיים  אורח  וקבלת  כניסתם  לפני  החדשה 

הטבעוני.

שירות בצה"ל
ב־2004 התגייסו ראשוני בני הקהילה לצה"ל 
גדעון  הפנים  שר  קבע  ב־2013  כמתנדבים. 
לצה"ל  המתגייסים  הקהילה  בני  כי  סער 
כתוצאה  מלאה.  ישראלית  אזרחות  יקבלו 
מכך לאחר שנה וחצי של שירות צבאי רשאים 
אזרחות,  לקבלת  בקשה  להגיש  המשרתים 
הפנים.  משרד  על־ידי  מאושרת  היא  ולרוב 
צה"ל,  יחידות  בכלל  משרתים  הקהילה  בני 
קיום  את  המאפשרים  שירות  לתנאי  וזכאים 

צילום: אתר קהילת העבריים

389 םההלת העבלההק < פתיחה



בתפקידי  המשרתים  הקהילה  בני  אמונתם. 
לוחמה מוותרים על תנאי שירותם ומשרתים 

כשאר החיילים.

בשל אורח חייהם של בני הקהילה, יש לבני 
בפקודות  המעוגנות  שונות  הקלות  הקהילה 
לנוע  רשאים  בני הקהילה המשרתים  צה"ל. 
ללכת  וכן  מכותנה,  העשויה  כומתה  עם 
מעור  עשויות  שאינן  מיוחדות  בנעלים 

ולחבוש כיסוי ראש.

כל בן קהילה המתגייס לצה"ל מקבל אישור 
אורח  על  מעיד  הוא  שבו  הקהילה,  מכוהן 
חייו של החייל על־מנת לפטור אותו מחובת 
הפסח  חג  לקראת  והגילוח.  התספורת 
המלכותי, חגם החשוב ביותר של בני הקהילה, 
מפיץ צה"ל מנשר למפקדים בנושא המורה 

לשחרר את החיילים בני הקהילה לחג.

הקהילה דוגלת בשלום ולא במלחמה, אולם 
והכרה  הבנה  ישנה  המציאות  הכרת  לאור 
שיש צורך בשירות, והקהילה מאפשרת גיוס 
מעודדת  הקהילה  זאת,  עם  ובנות.  לבנים 
עבור הבנות שירות משמעותי המותאם להן 

ולצורכיהן.

מעמדם של בני הקהילה כיום
על אף שבני קהילת העבריים נמצאים בארץ 
ה־20,  המאה  של  ה־70  שנות  מסוף  כבר 
מעמדם עדיין אינו מוסדר. על־פי ההלכה הם 
רואים  כיהודים, למרות שהם  נחשבים  אינם 
כלולים  אינם  הם  כן  ועל  ככאלה,  עצמם 
בהגדרות חוק השבות ואינם זכאים לאזרחות.

של  מעמדם  נבחן   2003-1970 השנים  בין 
שונות  בוועדות  פעמים  כמה  הקהילה  בני 
השנים  במהלך  שונים.  פנים  שרי  על־ידי 
בני  עם  והסכמים  הבנות  מספר  התגבשו 
הקהילה לקידום והסדרת מעמדם. כיום, בשל 
הקהילה  בני  בתוך  יש  אלו,  שונות  החלטות 
בעלי מעמדות שונים - דבר היוצר מציאות 

מורכבת, כואבת וייחודית.

פורז  הפנים  שר  זיכה  ב־2003  כאמור, 
בתושבות קבע את כל בני הקהילה שנמצאו 
הפנים  שר  של  נוספת  החלטה  בארץ.  אז 
למי  אזרחות  העניקה  ב־2013  סער  גדעון 
מהם ששירתו בצבא. לצד שתי קבוצות אלה 
כלל,  מעמד  ללא  רבים  קהילה  בני  נותרו 
או  בין מקבלי התושבות  נכללו  מכיוון שלא 
לא היו בארץ באותה עת. כך אפשר למצוא 
במשפחה אחת ילד עם אזרחות מלאה, בעוד 
אחיו חסר מעמד ואינו יכול לעבוד, להתגייס, 

לקבל מענה רפואי וכדומה.

ועדת  דנה   2018 בדצמבר  שהתקיים  בדיון 
מיקי  ח"כ  בראשות  חברתי  לשוויון  הכנסת 
הקהילה,  אנשי  של  מעמדם  בסוגיית  זוהר 
משרד  ונציגי  קהילה  נציגי  בהשתתפות 
בדיון  עלתה  פרטניים,  קשיים  לצד  הפנים. 
המעוניינים  הקהילה  שאנשי  העובדה 
על  לוותר  נדרשים  ישראלית  באזרחות 
אזרחותם האמריקנית. בסיום הדיון קרא ח"כ 
זוהר לשר הפנים אריה דרעי להסדיר לאלתר 
את מעמדם של 64 מחוסרי מעמד מקרב בני 
קהילת העבריים מדימונה, ולהעניק אזרחות 
לתושבי הקבע גם בלי לדרוש מהם לוותר על 

אזרחותם האמריקנית.
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הולהסטהת  בגהשה  המתאפההנת  שהתופהת  בםההלה  חההק  העבלההק  םההלת  חבלה  לוב 
הדדהת.  ובעלבות  בכבוד  בםההלתהות,  ובצדם,  בבולא  האמונה  על  המבוססת  לחההק, 
עלבות זו מתבטאת בתמהכה בנשהק בההלהון, בםופה משותפת לתשלוק מהסהק, בשהלותה 
בלהאות וחהנוך, בטהפול בזםנה הםההלה ובתמהכה מתמשכת למשפחות הזםוםות לסהוע

.

זיקה דתית ומאפיינים
קהילת העבריים מבססת את אורח חייה על 
התנ"ך. בני הקהילה אינם מקבלים את מסורת 
חז"ל ואת התורה שבעל־פה, ורואים במקורות 
הדתיים שאינם בתנ"ך התפתחות היסטורית 
ליהדות  הקהילה  של  והשיוך  הקשר  בלבד. 
מהשתייכותם  כחלק  שבטי  אלא  דתי,  איננו 
ירושלים  שבירתו  יהודה  לשבט  ההיסטורית 

שגלה לאחר חורבן בית שני. 

הקהילה  ראשי  עמדו  לישראל,  הגעתם  מאז 
על  ולקבל  להתגייר  ברצונם  שאין  כך  על 
שלשיטתם  מכיוון  ההלכה,  חוקי  את  עצמם 
ואינם זקוקים לגיור או  הם כבר בני ישראל 

מחויבים אליו.

בדומה לנהוג ביהדות, בני הקהילה מקפידים 
מנחה  שחרית,  ביום:  תפילות  שלוש  על 
המקובל  מזה  שונה  התפילה  נוסח  וערבית. 
אצל היהודים, והתפילה הנאמרת לרוב בעל־
פה כבקשה אישית מלבו של המאמין. לבני 
הקהילה ספר תפילות שבו שבע תפילות יסוד 
הלקוחות מהתנ"ך, וכוללות קטעי שבח והלל 

לבורא.

מנהיגות הקהילה
היררכית  מנהיגות  העבריים  לקהילת 
ומעטורים  משרים  מנסיכים,  המורכבת 
הקהילה  את  לקיים  למנהיג  לעזור  מנת  על 
ולדאוג לצרכיה השונים וזאת על־פי הכתוב: 

"ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵשׁי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלה־
ים ַאְנֵשׁי ֱאֶמת שְֹׂנֵאי ָבַצע ְוַשְׂמָּת ֲעֵליֶהם ָשֵׂרי 
ֲאָלִפים ָשֵׂרי ֵמאֹות ָשֵׂרי ֲחִמִּשׁים ְוָשֵׂרי ֲעָשׂרֹות" 
)שמות יח(. הרועה הרוחני של בני הקהילה 
מאז היווסדה היה בן עמי ישראל, שכונה בפי 
הקהילה "משיח" עד לפטירתו בדצמבר 2014 

בגיל 75.

נסיכים

המנהיגים הרוחניים של הקהילה שתפקידם 
רוחנית,  מבחינה  הקהילה  את  להנחות 
מקום  לנסיכים  אלוהית".  "מועצה  ונקראים 
מיוחד של כבוד, ועם כניסתם לחדר נעמדים 
כל בני הקהילה. לנסיכים ולשרים יש בגדים 
מיוחדים באירועים רשמיים, ובתוקף תפקידם 
ניתנת להם סמכות מיוחדת, בעלת השפעה 

וקביעה על כל עניין בקהילה.

מנהיגי הקהילה )צילום: אתר קהילת העבריים(
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שרים

המנהליים  המשרדים  בראש  עומדים 
פעילותם  על  ולפקח  לשמור  המסייעים 
הסדירה של אירועים ותחומי פעילות בתוך 
רווחה,  כוללים:  אלה  משרדים  הקהילה. 
בריאות,  הפצה,  והסברה,  מידע  חינוך, 
כלכלה,  חקלאות,  הבמה,  אמנויות  תרבות, 

בנייה ותחזוקה, ספורט וביטחון.

עטורים ועטורות

ולשרים  האלוהית  למועצה  לסייע  אחראים 
הם  קהילה.  חיי  של  מרכזיים  בתחומים 
והאחיות  האחים  של  העניינים  על  מפקחים 
ומראים  וההוראה, מגדירים  הייעוץ  בתחומי 
לעטורים  והרמוניה.  אחדות  של  דוגמאות 
נכתב  שעליו  מיוחד,  זהב  תליון  ועטורות 

"נסיך השלום".

כהונה
לקהילת העבריים כוהנים המשמשים מנהיגים 
בני  רוחנית עבור  ומהווים השראה  רוחניים, 
הקהילה. הכהונה אינה עוברת בירושה, אלא 

נלמדת בבית הספר לנביאים שבכפר השלום 
במשך כ־8 שנים.

תחומים  על  אחראים  הכוהנים  בתפקידם 
רבים בחיי הקהילה, כמו: ברית מילה, חוקי 
מסורת וחברה, ייעוץ טרום נישואין ואחריהם, 
תפילות וטקס כניסת שבת, שיעורים לילדים 
בשבת, קורס וטקס התבגרות, קריאה מהתנ"ך 
הלידה  ובזמן  ההיריון  במשך  הרות  לנשים 
ועוד. הכוהנים נעזרים ב"למדניות התורה" - 
נשים בעלות תפקיד מקביל לשלהם להעברת 
פעילויות לנשים. לכוהנים יש בגדים רשמיים, 

גלימה לבנה עם טבלית החושן.

לבני הקהילה עוד קבוצות משפיעות בקהילה:

קהילה 	  בני   - חיל"  ונשות  "אנשי 
למען  ובשירותם  בעבודתם  המצטיינים 
הקהילה ומוסדותיה. ניתנים להם ביטויי 
להתמיד  ומחייבים  המעודדים  הערכה 
הוא  החיל  אנשי  של  סמלם  בעשייתם. 
צדק  אמת,  המייצגים  וחרב,  מאזניים 
ורד  הוא  החיל  נשות  של  הסמל  וכוח. 
והעוצמה  הנשיות  את  ומסמן  וחרב, 

שהתפקיד דורש.

תליון 'נסיך השלום' 

כוהן קהילת העבריים )צילום: אתר קהילת העבריים(
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קהילתי 	  ארגון   - המתקדם"  "הנוער 
שהוקם ככלי עיצוב של הנוער בקהילה 
והכוונתם בדרך הנכונה. מטרתו להגדיר 
המעבר  חוויות  ואת  הנוער  את  מחדש 
היא  הארגון  מטרת  ולבגרות.  מהילדות 
מורים,  הורים,  בין  הקשר  את  לחזק 
המודעות  את  ולעורר  בקהילה,  והנוער 
הדרושה על־מנת לעמוד באתגרי החיים 

ובאחריות האישית.

מינויים קהילתיים
לבני  ניתנת  האחדות,  בחג  שנתיים,  בכל 
מועמד  על  להמליץ  האפשרות  הקהילה 
עטור.  או  שר  נסיך,  כמו:  מסוים  לתפקיד 
ההחלטה על המינוי מתקבלת על־ידי המועצה 
האלוהית בלבד, ומתבצעת בפני כל הקהילה.

בגדי הקהילה
הלבוש מבוסס על עקרונות של צניעות, כבוד 
ויופי המשלב זהות תרבותית וקדושה. את רוב 
האריגים  בעצמם.  מכינים  העבריים  בגדיהם 
שמשמשים אותם לבגדים עשויים מחומרים 

טבעיים בלבד, כמו: כותנה, צמר, פשתן ומשי 
וזאת  אחרים  בדים  סוגי  עם  מעורבב  ואינו 
"ֹלא  הכתוב:  על־פי  השעטנז  איסור  מפני 
)דברים  ַיְחָּדיו"  ּוִפְשִּׁתים  ֶצֶמר  ַשַׁעְטֵנז  ִתְלַּבׁש 
נוספת לשימוש בבדים טבעיים  כ"ב(. סיבה 
הבדים  ערבוב  בריאות.  מטעמי  היא  בלבד 
ובשל  שבעור,  הזיעה  נקבוביות  את  סותם 
כך אין פליטת חומרים טובה שיכולה לגרום 

למחלות שונות.

כמו:  בקהילה  הבכירה  המשרה  לנושאי 
השרים, הנסיכים והכוהנים יש בגדים הדורים 
כמו  המיוחדים.  ובטקסים  בחגים  הנלבשים 
במיוחד  הפופולרי  בגדים  לקהילה מפעל  כן 
בארצות־ אפרו־אמריקנים  אישים  בקרב 

הברית.

גילוח ותספורת
על בני קהילת העבריים חל איסור לגלח את 
ראשם ולעשות קרחת, וזאת בהתאם לכתוב: 
"ֹלא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְשֶׁכם" )ויקרא יט(. כמו כן 
בני הקהילה מקפידים שלא לגלח את זקניהם 
ְזָקֶנָך"  על־פי הכתוב: "וֹלא ַתְשִׁחית ֵאת ְּפַאת 
)ויקרא יט(. הסיבה הרוחנית לכך היא שהזקן 
לרוח  האדם  בין  המגשר  הכוח  מקור  הוא 

האלוהית.

נעליים
בני הקהילה נמנעים מנעילת נעליים העשויות 
מעור בעלי חיים, מתוך הערכה לבעלי החיים 

ושמירה עליהם.

כיסוי ראש
לבנים  ראש  כיסוי  על  הקפדה  יש  בקהילה 
ולבנות, והדבר מסמל ענווה והכרה בהשגחת 

צילום: אתר קהילת העבריים
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הבורא. בקהילה מיוצרים כיסויי ראש סרוגים 
בעבודת יד ומעוצבים לגברים ולנשים.

ציצית
מצויים  הקהילה  חברי  של  בגדיהם  בשולי 
הכתוב:  על־פי  וזאת  תכלת,  פתילי  ציציות 
"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם 

ַעל  ְוָנְתנּו  ְלדֹורֹוָתם  ִבְגֵדיֶהם  ַּכְנֵפי  ַעל  ִציִצת 
ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת" )במדבר טו(. פתיל 
כתזכורת  משמש  הבגד  מן  הבולט  התכלת 

לחובת עשיית המצוות וחוקי הבורא.

סגנון חיים בריא
לקהילת העבריים סגנון חיים בריא והוליסטי, 
המבוסס בעיקרו על רפואה מונעת והימנעות 
הטבעונית  הקהילה  זוהי  בסביבה.  מפגיעה 
ארצה  עלייתם  מאז  בארץ  ביותר  הגדולה 
טבעונים  העבריים  קהילת  בני  כל  ב־1969. 
מוצרי  בלבד.  מהצומח  מזון  על  ומתקיימים 
מזון מן החי או מוצרי לוואי תעשייתיים אינם 

נאכלים.

ארבע פעמים בשנה, בתקופת חילופי העונות, 
מאוכל  שבוע  במשך  הקהילה  בני  נמנעים 
מוסיפים  לא  נוסף  שבוע  ובמשך  מבושל, 
למאכלים סוכר. בכל שבוע מוכרזים שלושה 
הקהילה  בני  משתמשים  לא  שבהם  ימים 
במלח, כדי ליצור איזון בריא בגוף. הבישול 
סולריים  תנורים  על  נעשה  הקיץ  בחודשי 
המינרלים  על  ושומרים  בכפר,  המותקנים 
של המזון. בשבת יש חובת צום על כל בני 

הקהילה מגיל 18.

סיבות:  שתי  יש  הקהילה  של  לטבעונות 
רוחנית ובריאותית.

הכתוב:  על  מסתמכת  הרוחנית  הסיבה 
"ַוּיֹאֶמר א־ֹלִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶשׂב 
זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶשׁר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ 
ֲאֶשׁר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה" 
העולם  את  א־לוהים  כשברא  א(.  )בראשית 
העניק לצמחים את כל החלבונים, המינרלים 
והוויטמינים שלהם נזקק האדם, ועל כן אין 

צורך באכילת מוצרים מן החי.

צילום: אורי אורחוף

פתיל תכלת )צילום: אתר קהילת העבריים(
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הסיבה הבריאותית היא מכיוון שאכילת מזון 
מן החי קשה לעיכול וגורמת למחלות שונות 

באברי הגוף השונים.

מלבד הטבעונות נמנעים בני הקהילה מעישון 
וצריכת אלכוהול, למעט יין קהילתי טבעי.

נוסף לכך יש תוכנית כושר קבועה המחייבת 
בשבוע.  פעמים  שלוש  בה  העוסקים  את 
על  רכיבה  הליכה,  ריצה,  כוללת  התוכנית 
שיזוף,  גם  וזומבה.  ריקוד  שחייה,  אופניים, 

עיסוי ורפלקסולוגיה נכללים בתוכנית.

ברית מילה
כל תינוק בהיותו בן שמונה ימים, עובר ברית 
ִיּמֹול  ִמיִני  ַהּׁשְ "ּוַבּיֹום  הכתוב:  על־פי  מילה 
יש  הקהילה  לבני  יב(.  )ויקרא  ָעְרָלתֹו"  ְּבַׂשר 
את  המבצעים  מוסמכים  מוהלים  שני  כיום 

הברית.

נישואין
שבהם  מהדברים  הם  פוליגמיים  נישואין 
הכתוב:  על  בהסתמך  בעבר  הקהילה  דגלה 
"ְוֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים ְּבִאיׁש ֶאָחד..." )ישעיהו 

אחת  לאישה  נישאים  הקהילה  בני  כיום  ד(. 
בקהילתיות  מאופיין  חייהם  אורח  בלבד. 
ובעזרה הדדית רבה בין המשפחות. המדינה 
לא מכירה בחתונות של בני הקהילה, ועל כן 

רשומות הנשים הנשואות כחד־הוריות.

כשאחד הבנים רוצה להינשא, מתקיים שיח 
הסכמתם.  לקבלת  הנערה  משפחת  מול  אל 
להינשא,  הזוג  בכוונת  ויש  רציני  הקשר  אם 
מקודשת"  "תקופת  על  מכריז  הכוהן 
במסגרתה יש 70 ימים של היכרות מעמיקה 
בין הנער והנערה, שבהם חל איסור מוחלט 
על שני בני הזוג לקבל חיזורים והצעות מצד 
מחזרים נוספים. בימים אלו מחויבים בני הזוג 
לימוד,  פגישות  לעשר  הכוהן  עם  להיפגש 
שבהן הם מקבלים במשותף הכוונה והדרכה 

לקראת חיי הנישואין.

טקס הנישואין
בטקס, שבו משמשים כל בני הקהילה עדים, 
הזוג נודר נדרים מחייבים על־פי נוסח קבוע, 
והמשפחתית.  הזוגית  למערכת  למחויבותם 
בני  על־ידי  וקבלתם  הנדרים  אמירת  בתום 
הזוג, הכוהן מורח שמן זית על מצחם של בני 
הזוג ומברכם. עם תום הטקס מכריז עליהם 

הכוהן זוג נשוי.

טקס הנישואין )צילום: אתר קהילת העבריים(
תנור סולארי )צילום: אתר קהילת העבריים(
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טהרה וטומאה
טהרה  על  מאוד  מקפידה  העבריים  קהילת 
ָזָבה  ִתְהֶיה  ִּכי  "ְוִאָּשׁה  בתורה:  הכתוב  על־פי 
ִּתְהֶיה  ָיִמים  ִשְׁבַעת  ִּבְבָשָׂרּה  זָֹבּה  ִיְהֶיה  ָּדם 
ְבִנָּדָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ָּבּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב" )ויקרא 
טו(. אחרי לידת זכר נטמאת האישה למשך 

40 יום, ואחרי לידת נקבה ל־80 יום.

בימי נידתה חלות על האישה הגבלות שונות. 
הזוג באותו חדר  בני  ישנים  לא  בימים אלה 
איסור  חל  וכן  אישות,  יחסי  מקיימים  ואינם 
על־מנת  )מטבח(  התזונה  לחדר  להיכנס 
נעשית  הבית  ותפעול  האוכל  הכנת  לבשל. 
מנוצלים  הנידה  וימי  בלבד,  הזוג  בן  על־ידי 
שבעת  תום  עם  למנוחה.  האישה  על־ידי 
ימי  מסתיימים  השמש,  בשקיעת  הימים, 
לאחר  לטהרתה  חוזרת  והאישה  הנידה 

שטיפת עצמה.

גירושין
טובה  בעין  רואה  אינה  העבריים  קהילת 
גירושין ודוגלת בזוגיות נצחית, אך מאפשרת 
רצונו  את  מביע  זוג  כאשר  גירושין.  הליך 
להתגרש, עליו לעבור מספר רב של מפגשים 
בניסיון  שנתיים,  במשך  הקהילה,  כוהן  אצל 
על  איסור  חל  אלו  ובימים  ולפיוס,  לגישור 
הגבר להינשא לאישה נוספת. אם עבר הזוג 
מקבל  הזוג   - להיפרד  ומבקש  התהליך  את 

תעודת גירושין מהכוהן הקהילתי.

במידה ויש עילה לגירושין מטעמי אלימות או 
בגידה או נטישה - אין הליך גישור ומתבצעים 

גירושין מיידים.

מוות וקבורה
בני הקהילה רואים בחיים את הכוח המוביל 
והדומיננטי, כך שהמוות כחידלון אינו מקבל 
מקום בקהילה. הקהילה מנציחה את חבריה 
חיים,  המוסיפה  הנצחה  באמצעות  שנפטרו 
וכדומה.  גן משחקים  בניית  גן,  נטיעת  כמו: 
התאפשרה  לא  לישראל  הקהילה  הגעת  עם 
קבורה לבני הקהילה בבית הקברות העירוני 
בדימונה, ועל כן נקברו בני הקהילה בקבורה 

בלתי מוסדרת וללא סימון ברור.

ישראל  בן  בן הקהילה אהרון  נרצח  ב־2002 
האירועים  באולם  שאירע  בפיגוע  אליס, 
נחתם  מותו  בעקבות  בחדרה.  דוד"  "ארמון 
לבני  שאפשר  דימונה,  רבנות  עם  הסכם 
הקהילה להיקבר בחלקה נפרדת מחוץ לבית 
הקהילה,  בן  נפטר  כאשר  העירוני.  הקברות 
הטיפול בו מתבצע אך ורק על־ידי הרשויות 
מגיעים  הקבורה  ולמעמד  המוסמכות, 
ונציג  המשפחה  נציג  ורק  אך  מהקהילה 
לבית  נכנסים  אינם  אלו  נציגים  הכוהנים. 
העלמין, אלא עומדים מבחוץ בשל שמירתם 
הקברים  על  מניחים  היו  בעבר  טהרה.  על 
מצבות ללא כיתוב. דבר זה השתנה לאחרונה, 
וכיום המצבות זהות לאלו שבשאר החלקות.
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שבת ומועדים
על  מתבססים  העבריים  קהילת  חגי  רוב 
הכתוב:  על־פי  בתורה,  הכתובים  החגים 
ֲאֵליֶהם, מֹוֲעֵדי  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאל־ְּבֵני  "ַּדֵּבר 
ה', ֲאֶׁשר-ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה ֵהם, 
מֹוֲעָדי" )ויקרא כ"ג(. מלבד המועדים הנזכרים 
במקרא, בני הקהילה חוגגים גם חגים וימים 

מיוחדים נוספים במשך השנה.

העבריים  קהילת  בני  של  והמועדים  החגים 
תאריכי  אך  קבועות,  בתקופות  חלים 
משנה  בחלקם  משתנים  והמועדים  החגים 
כפי  המועדים  לזמני  תואמים  ואינם  לשנה 
שמצוינים בלוח השנה העברי. תאריכי החגים 
הקהילה  כוהני  על־ידי  נקבעים  והמועדים 
ובהתחשבות  בהתאמה  המיוחדת,  והמועצה 
בלוח  המופיעים  האחרים  המועדים  בזמני 
השנה העברי כמו ימי אזכור, ובחגים יהודיים 
הקהילה  בני  על־ידי  נחגגים  שאינם  נוספים 
כמו פורים וחנוכה. בחגי הקהילה משתתפים 
כל בני הקהילה, למעט מי שחלה עליו באותו 

זמן טומאה או נידה.

שבת
היום המקודש ביותר לקהילת העבריים הוא 
א־ֹלִהים  "ַוְיַכל  הכתוב:  על־פי  השבת,  יום 
ַוִּיְשּׁבֹת  ָעָשׂה  ֲאֶשׁר  ְמַלאְכּתֹו  ַהְּשִׁביִעי  ַּבּיֹום 
ָעָשׂה"  ֲאֶשׁר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ַהְּשִׁביִעי  ַּבּיֹום 
הקהילה  בני  נמנעים  זה  ביום  ב(.  )בראשית 
על־פי  חשמל,  במכשירי  ומשימוש  מעבודה 
ֵשֶׁשׁת  ְלַקְּדׁשֹו,  ַהַּשָּׁבת  יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  הכתוב: 
ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִשׂיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתָך, ְויֹום ַהְּשִׁביִעי 
ַשָּׁבת ַלה' ֱאל־ֶהיָך ֹלא ַתֲעֶשׂה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה 
ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשׁר 
נוהגים  בשבת  כן  כמו  כ(.  )שמות  ִּבְשָׁעֶריָך" 

בני הקהילה לצום.

חגיגית  ערב  לארוחת  מוקדשים  שישי  ימי 
מוקדמת בשעות אחר הצהריים המאוחרות, 
קבלת  "מסדר  מתקיים  השבת  כניסת  ועם 
השבת" במרכז "כפר השלום" בהובלת כוהני 
אינה  בו  שההשתתפות  זה,  בטקס  הקהילה. 
שירי  ושרים  מיוחדת  תפילה  נאמרת  חובה, 
הודיה והלל. קודם כניסת השבת מפרסמים 
והנחיות  והצום,  השבת  זמני  את  הכוהנים 

לצמים אם יש חום קיצוני באותה שבת.

בין  נערים  הקהילה,  בני  של  מנהגם  על־פי 
בהנחיית  לצום  יכולים   18-13 הגילאים 
חובת  חלה   18 ומגיל  ובהסכמתם,  ההורים 

הצום על כל בני הקהילה.

שעושים  ההקשר  הוא  בשבת  לצום  הטעם 
בני הקהילה בין השבת ובין מצוות השמיטה 
התורה,  על־פי  השדה.  לעץ  האדם  ודימוי 
וחודלים  נשמטת  האדמה  השביעית  בשנה 
מחויב  לעץ  המשול  האדם  השדה.  מעבודת 
יכול  אינו  גם הוא בשמיטה. מכיוון שהאדם 
נקבע   - שלמה  שנה  במשך  ממזון  להימנע 
שבע  מדי  וכך  בשבת.  בשבוע,  יום  יצום  כי 
שנים משלים כל חבר בקהילה שנת צום. יום 
בשיקום  המסייעת  למנוחה,  מנוצל  השבת 

והתחדשות של הגוף ומערכת העיכול.

חג פסח הזיכרון
חל ב־י"ד ניסן, על־פי הכתוב: "ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון 
ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרָּבִים, ֶּפַסח ַלה'. 
ַהַּמּצֹות  ַחג  ַהֶּזה,  ַלחֶֹדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ה  ּוַבֲחִמּׁשָ
חמץ.  להקריב  נהוג  בחג  כג(.  )ויקרא  ַלה'" 
בפועל,  חמץ  הקרבת  רק  איננה  זו  הקרבה 
אלא בעיקר מציינת ומסמלת את ההיטהרות 
שליליים  ממעשים  והציבורי  האישי  והניקוי 
מוציאים  והזיכרון  הפסח  חג  בימי  ומגונים. 
וניזונים  בני הקהילה את כל החמץ מביתם, 
זה  יום  מחמץ.  עשויים  שאינם  ממאכלים 
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ממנהיגי  אחד  שבו  קהילתי  בטקס  מצוין 
מה  מודיע  "נסיך",  התואר  בעל  הקהילה, 

ההקרבה הקהילתית לאותה השנה.

ראש השנה
ַהֶּזה  נחגג ב־א' בניסן על־פי הכתוב: "ַהחֶֹדׁש 
ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם,  ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא  ָלֶכם, רֹאׁש 

ָנה" )שמות י"ב(. ַהּׁשָ

חג ראש השנה הוא בעל אופי חגיגי, המצוין 
בטקס מרכזי במרכז הכפר ובו נישאים דברים 
לאחר  הקהילה.  ומנהיגות  הכוהנים  על־ידי 

הטקס נערכות מסיבה וארוחה קהילתית.

חג הפסח המלכותי
העבריים.  קהילת  לבני  ביותר  החשוב  החג 
בקהילה  ומציין  בתנ"ך,  מופיע  אינו  זה  חג 
במאי  בארצות־הברית  מעבדות  היציאה  את 
לארץ  והגעתם  לחירות  יציאתם  ואת   ,1967

המובטחת.

השלישי  בשבוע  יומיים  במשך  נחגג  זה  חג 
של חודש מאי, בימים רביעי וחמישי )מועד 
החג משתנה בהתאם לציוני החגים והמועדים 
הנחגגים בלוח העברי, שאינם נחגגים על־ידי 
בני הקהילה(. לחג אין אופי דתי אלא קהילתי 
מצעדים,  בו  ומתקיימים  במיוחד,  וחגיגי 
שבהם  גדולות  ציבוריות  וסעודות  ריקודים 
נישאים נאומים של ראשי הקהילה ונכבדים 

נוספים. ביום הראשון של החג לובשים כל בני 
הקהילה ביגוד בצבעים אחידים, וביום השני 
של החג יש לכל משפחה את הרשות לבחור 

לעצמה את צבע הבגד האחיד המשפחתי.

יום הכיפורים
העברי.  בלוח  כמו  העבריים  בקהילת  נחגג 
נמנעים  זה,  ביום  לצום  נוהגים  בני הקהילה 
ממלאכה ולובשים בגדי לבן המסמלים טוהר 

והתחדשות.

חג סוכות
אך  שביהדות,  לאלה  זהים  בתאריכים  חל 
נמשך  זה  חג  במקצת.  שונה  באופן  מצוין 
והשמיני הם  ימים, כשהיום הראשון  שמונה 
ימי שבתון הזהים ליום שבת. בדומה ליהודים, 

בני הקהילה יושבים גם הם בסוכות.

קורבנות".  "הקרבת  בטקס  גם  מצוין  זה  חג 
באה  אלא  בפועל,  מתבצעת  אינה  ההקרבה 
לבורא.  הודיה  ובדברי  בתפילה  ביטוי  לידי 
בטקס זה עומדים בני המשפחה מול מנהיגי 
את  ומציינים  הנאסף,  והציבור  הקהילה 

הדברים הטובים שקרו להם השנה.

חג השבועות
רק  יחול  השבועות  חג  העבריים  בקהילת 
ביום ראשון, הסיבה לכך היא מפני שהקהילה 

שלט כניסה לכפר השלום 

חג הפסח המלכותי 
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שבכתב:  התורה  על־פי  ורק  אך  פוסקת 
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּשָּׁבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם 
ְּתִמימֹת  ַשָּׁבתֹות  ֶשַׁבע  ַהְּתנּוָפה  עֶֹמר  ֶאת 
השבת"  "מחרת  ט"ו(.  )ויקרא  ִּתְהֶייָנה" 

לשיטתם הוא תמיד ביום ראשון בשבוע.

קציר".  "להקריב  נוהגים  הקהילה  בני  בחג 
את הרעיון מבטאים בני הקהילה בברכת ה' 
והחסד שהבורא  ובהודיה על הטוב, הברכה 
הקרבה  של  ביצוע  ואין  האדם,  לבני  נתן 
בפועל. חג זה מצוין גם בטקס קהילתי, שבו 
ויקרא.  מספר  הפסוקים  את  הכוהן  מקריא 
מותאם,  ריקוד  יש  זו  בתפילה  קטע  לכל 

שאותו רוקדים כל בני הקהילה יחדיו.

שבתון זיכרון תרועה
"שבתון  חג  את  מציינים  העבריים  בתשרי 
זיכרון תרועה", המוכר ביהדות כראש השנה, 
על־פי הכתוב: "ַּבחֶֹדׁש ַהְּשִׁביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 
ִיְהֶיה ָלֶכם ַשָּׁבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש..." 
)ויקרא כג(. שמו של החג מבטא את חשיבות 
הוא  החג  של  מהותו  ומשמעותה.  התרועה 
האישית  ולהכנה  הקרב,  הדין  ליום  תזכורת 
שיש לעשות בשל כך. חג זיכרון תרועה הוא 
ליום השבת, למעט  זהים  ונהליו  יום שבתון 

הצום שאינו מתקיים.

חגים מסורתיים

יום למוקירים
זה  חג  יומיים.  במשך  ונחגג  בפברואר  חל 
מציין את הוקרת ואהבת הזולת, שהוא אחד 
אהבה,   - הקהילה  של  היסוד  מעקרונות 
בני  נוהגים  אלו  בימים  ונתינה.  משפחה 
הקהילה להוקיר זה את זה ולחלק מתנות זה 
לזה, במטרה לחזק את הגיבוש והלכידות בין 

בני הקהילה.

שבוע האחדות
לשנה.  משנה  משתנים  ותאריכיו  ביולי,  חל 
אחדות  הקהילה,  בני  של  אמונתם  לפי 
אחדות  בעם,  לאחדות  מובילה  משפחתית 
בעם מובילה לאחדות בעולם ואחדות בעולם 
נועד  האחדות"  "יום  חג  לשלום.  מובילה 
המשפחה  ערכי  את  נס  על  ולהעלות  לקדם 
והמוסריים,  הרוחניים  הגשמיים,  בביטוייה 
"ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶשֶׁבת ַאִחים ַּגם ָיַחד".

המועצה  לשנתיים,  אחת  האחדות,  בשבוע 
העליונה מציגה בפני הקהילה את השינויים 
בשנה  הקהילה  במבנה  שיחולו  המנהלתיים 

הקרובה.

שבוע הֵשׂיבה
הקהילה  בני  על־ידי  ומוקדש  בנובמבר  חל 
תודה,  כאות  בני־השיבה,  הבוגרת,  לשכבה 
למען  ועשייתם  הקרבתם  על  וכבוד  הערכה 
הקהילה, בבניית מציאות המשנה את העולם 
מתקיימות  זה  בשבוע  לדורות.  לטובה 
תודעת  את  המגבירים  הנצחה  פעילויות 
מתנות  וחלוקת  עצים  נטיעת  כמו:  החיים, 

לשכבה הבוגרת בני השיבה.

צילום: אורי אורחוף

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  402



יין
ענ

די 
וק

מ

קהילת 
העבריים



מוקדי עניין
מציע  העבריים  קהילת  של  השלום  כפר 
סיורים מודרכים להכרת בני הקהילה בכפר. 
העיקרים  במוסדות  ביקור  כוללים  הסיורים 
בכפר השלום: בית ספר, מרכז בריאות )חדר 
כושר, ספא ובר משקאות טבעיים(, מסעדה 
טבעונית, מאפיה טבעונית, ספרייה קהילתית, 
בישול  תנורי  מתחם  יולדות,  חיים/בית  בית 
למחול  סטודיו  טבעונית,  גלידריה  סולרי, 
מתפרה  אורגנית,  חקלאית  חווה  אפריקאי, 
וסטודיו הקלטות. בנוסף מציע הכפר סדנאות 

ריקוד, תיפוף ובישול.

סיורים בדגשים מיוחדים
כפר השלום מציע גם סיורים ממוקדי תוכן 

בבישול, בתרבות ובבריאות ואקולוגיה.

מיזמי  במגוון  וטעימות  ביקור  קולינריה: 
האוכל של הקהילה: מסעדה, מאפיה, חטיפי 
פסטה,  בית  כבושים,  מוצרים  בריאות, 

גלידריה ויקב.

אומנות ותרבות: ביקור במוסדות האמנותיים 
תמונות,  גלריית  הקהילה:  של  ותרבותיים 
מקומי  בוטיק  והקלטות,  למחול  סטודיו 

ומתפרה )ניתן להזמין בגד מסורתי(.

אורגנית,  חקלאית  חווה  ואקולוגיה:  בריאות 
תנורים סולריים, מרפאה, תכשירים ותמציות 

טבעיים וטיפולים רפואיים.

 לתיאום והזמנות:
haivreem@gmail.com 08-9175504

צילום: אתר קהילת העבריים
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אורז מוקפץ עם ירקות
מתכון ל־10 מנות

מרכיבים
1/2 קילו אורז מלא )מאודה מראש(.	 

500 גרם ברוקולי.	 

1/2 פלפל אדום.	 

1/2 פלפל ירוק.	 

1/2 פלפל כתום.	 

בצל ירוק, גזר.	 

2 שיני שום.	 

שמן זית.	 

רוטב סויה.	 

שמן שומשום.	 

כורכום )או קרי(.	 

אופן ההכנה
חותכים את הירקות לקוביות גדולות.

שמים את כל הירקות במחבת עם שמן זית 
ומטגנים אותם במשך 7-5 דקות.

מוסיפים את האורז המאודה.

מוסיפים חצי כפית כורכום )או קרי(, שלוש 
שמן  כפיות  ו־6-4  סויה,  רוטב  כפיות  וחצי 

שומשום.

מערבבים  )חתוכות(.  שום  שיני   2 מוסיפים 
 7-5 בינונית למשך  על אש  ומבשלים  היטב 

דקות, תוך כדי הבישול ממשיכים לערבב.
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חצילים מטוגנים
מרכיבים

2 חצילים.	 

בצל.	 

3 עגבניות.	 

2 שיני שום.	 

בזיליקום טרי.	 

2 כפיות שמרי בירה.	 

שמן זית.	 

מלח לפי טעם.	 

תבלינים חריפים.	 

אופן ההכנה
חותכים את הירקות לקוביות קטנות.

מלח  עם  במים  החציל  קוביות  את  שמים 
במשך 15-20 דקות.

שמים 5 כפיות שמן זית במחבת.

אחרי שהשמן מתחמם, מוסיפים את קוביות 
הבצל והחציל.

מבשלים את הירקות במשך 5-7 דקות.

 3 עוד  ומבשלים  העגבניות,  את  מוסיפים 
דקות.

הבזיליקום, שמרי  השום,  שיני  את  מוסיפים 
ביחד  הכול  את  ומבשלים  זית  שמן  הבירה, 

במשך 10 דקות על אש בינונית.
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טופו עם קרי וחלב קוקוס
מתכון ל־10 מנות

מרכיבים
1/2 קילו טופו.	 

קרי.	 

חלב קוקוס.	 

רוטב סויה.	 

1/2 פלפל אדום.	 

1/2 פלפל ירוק.	 

1/2 פלפל כתום.	 

בצל קטן.	 

2 שיני שום.	 

אורז מאודה.	 

אופן ההכנה
 5-4 ומוסיפים  לקוביות,  הטופו  את  חותכים 

כפיות רוטב סויה.

חותכים את הירקות לחתיכות בינוניות.

שמים את כל הירקות במחבת עם שמן זית 
אש  על  דקות   7-5 במשך  אותם  ומטגנים 

בינונית.

מוסיפים את קוביות הטופו ומבשלים במשך 
5 דקות על אש גבוהה.

ושתי  מוסיפים את חלב הקוקוס, כפית קרי 
שיני שום, )מלח לפי טעם( ומערבבים היטב.

מבשלים על אש בינונית למשך 10-7 דקות.

אורז מאודה, עם  הצעת הגשה: מגישים על 
סלט בצד.
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לחם תירס
מתכון ל־10 מנות

מרכיבים
1/2 קילו קמח תירס.	 

1/3 קמח מלא.	 

1/3 קמח סויה.	 

2 כפיות סוכר חום.	 

מלח.	 

כוס שמן זית.	 

2 כוסות מים חמים.	 

אופן ההכנה
שמים את כל המרכיבים היבשים בקערה.

מוסיפים שמן זית, כפית מלח.

ומערבבים  חמים  מים  כוסות   2 מוסיפים 
היטב.

ומכניסים  לתבנית,  התערובת  את  מעבירים 
לתנור שחומם מראש על 200 מעלות.

30 דקות עד שהחלק העליון מזהיב,  אופים 
וצדדי הלחם מתחילים להיפרד מהתבנית.

flickr צילום: מתוך אתר
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קציצת ירקות
מרכיבים

תפוח אדמה.	 

גזר.	 

1/2 פלפל ירוק.	 

1/2 בצל.	 

2 שיני שום.	 

1/2 כוס כוסברה.	 

מלח פלפל.	 

שמן זית.	 

1/2 כוס קמח.	 

אופן ההכנה
את  וחותכים  האדמה  תפוח  את  מגרדים 

הירקות לחתיכות קטנות.

שמים את הכול בקערה, מוסיפים את שאר 
המרכיבים ומערבבים היטב.

מכינים קציצות קטנות ומטגנים במחבת שמן 
חמה )2 סנטימטרים(.

לכסות את המחבת למשך  יש  בזמן הטיגון, 
5-4 דקות.

הצעת הגשה: אפשר להגיש עם סלט בצד, או 
כמילוי של כריך.

flickr צילום: מתוך אתר
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